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مقدمه
در مناطق خشك که میزان بارندگی کم و پراکنده است، آب باران جاری بر سطح 
زمین می تواند منبع  آب جدیدی برای کشاورزی و دامداری این مناطق باشد. بنابراین 
می توان با هدایت و ذخیره آب  باران از هدر رفت آن جلوگیری کرد. جمع آوري رواناب 
در مناطق خشك یکي از راهکارهاي مناسبي است که با استفاده از دانش بومي در 
کشورهاي مختلف دنیا وجود داشته است. یکي از این روش های بومی احداث آب انبار 

است که نقش مؤثري نیز در تأمین آب مورد نیاز ساکنان این مناطق ایفا می کند.   



آب انبار راهي براي جمع آوري رواناب در مناطق خشک 8

تعریف رواناب سطحی
در هنگام بارندگي، بخشي از آب باران جذب زمین می شود که به آن نفوذ گفته 
به آن  از طریق برگ جذب درختان و گیاهان می شود که  از آن  مي شود. مقداری 
برگاب گفته مي شود. مقدار باقی مانده از بارش که به صورت رواناب در سطح زمین 
جریان می یابد، رواناب سطحی نامیده می شود. مقدار رواناب  سطحی بستگي به شدت 
بارندگي و وضعیت نفوذپذیري خاک و همچنین مقدار پوشش گیاهي دارد )شکل 1(.

  
شکل 1- نمونه اي از ایجاد رواناب در مناطق خشك )غرب منطقه سیستان(

تعریف سیالب
سیالب زمانی اتفاق مي افتد که خاک و پوشش گیاهي نتواند مقدار بارشي را که ریزش 
مي کند، جذب کند و درنتیجه با سرازیر شدن رواناب به پایین دست، کانال هاي طبیعی 
کشش عبور رواناب ایجادشده را نداشته باشد. بنابراین حرکت حجم زیادي از آب 
به پایین دست سبب تخریب خاک و برخي تأسیسات زیربنایي مي شود که افزایش 



9آب انبار راهي براي جمع آوري رواناب در مناطق خشك

قدرت تخریبي آب را به همراه دارد. در مناطق خشك و نیمه خشك که پوشش گیاهي 
ضعیفي دارند و از سوي دیگر از شدت بارندگي زیادي برخوردارند، تکرار سیالب نسبت 

به مناطق مرطوب بیش تر است )شکل 2(. 

 

شکل 2- نمونه اي از وقوع سیالب در مناطق خشك )غرب منطقه سیستان(

خسارات ناشي از سیالب
و زیست محیطي همراه هستند.  مالي  با خسارات متعدد جانی،  سیالب ها معموالً 
سیالب ناشی از باران های شدید، خاک مناسب باالدست حوزه هاي آبخیز را که مراتع 
آسیب زدن  و  پایین دست  در  باعث رسوب گذاری  و  تخریب می کند  دارد،  مستعدي 
به پل ها، کانال هاي آب رساني، راه ها و سایر تأسیسات می شود )شکل 3(. با افزایش 
سیالب، سطح آب  زیرزمیني از لحاظ کّمي و کیفي کاهش مي یابد. چنین فرایندي 
تأثیر منفي در عملکرد محصوالت کشاورزي و دامي دارد. با کاهش بازدهی محصول، 
سطح درآمد بهره برداران روستایي و عشایري که نقش اصلي تولید را بر عهده دارند، 

کاهش مي یابد. همین مسئله مهاجرت آنان را در پي دارد.
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شکل 3- نمونه اي از خسارات سیالب در مناطق خشك شرق کشور

استفاده از سیالب
راهکارهاي زیادي براي بهره برداري از رواناب و سیالب در ایران و دنیا وجود دارد که 
هریك از آن ها بر اساس شرایط منطقه، مورد استفاده قرار مي گیرد. اقداماتي از قبیل 
ایجاد مخازن و سدها، سیل بندها، خاک ریزها و دیواره های سیل بند، انحراف سیل، 
شبکه های شهری جمع آوری آب باران براي کاهش سیل و همچنین کاهش قدرت 
از  بهره برداري  از وقوع سیالب،  براي جلوگیري  تخریبي آن است. مهم ترین راهکار 
آب باران قبل از تجمع رواناب است. جمع آوري آب باران یکي از روش هاي ذخیره آب 

در مناطق خشك است که معموالً با کمبود آب مواجه هستند.

آب انبار
توزیع آب و آب انبار در ایران امری اعتقادی بوده و در ارزش ها و باورهای اسالمی ریشه 
داشته است. آب انبارها عموماً در محل تجمع مردم و همچنین در مسیر کاروان سراها 
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به منظور دسترسی آسان به آب تأسیس می شده است. در سال هاي گذشته تعداد زیادي 
آب انبار در مسیر حرکت دام هاي جنوب شرق )در منطقه سیستان و خراسان جنوبي( 
کشور ایجاد شده که نقش زیادي در چراي دام ها در مناطق با فاصله دور از منابع آب 

داشته است.

محل ساختن آب انبار
منطقه مدنظر براي ایجاد آب انبار باید داراي شرایط زیر باشد:

در طول سال حداقل 2 تا 3 بارندگي باالي 8 میلي متر باید در منطقه روي دهد.. 1
قابلیت نفوذپذیري خاک آن پایین باشد، به طوري که با ریزش بارندگي حدود . 2

8  میلي متر، رواناب در آن جریان یابد.
وسعت محدوده انتخابي به اندازه اي باشد که مقدار آب مورد انتظار ذخیره شود.. 3
از لحاظ توپوگرافي آب قابل جریان باشد، معموالً در شیب هاي باالتر از 0/01 . 4

نتیجه خوبي دارد.
از دیگر منابع آبی دور باشد.. 5
استفاده از تانکر سیار برای انتقال آب صرفه اقتصادی نداشته باشد.. 6

شكل آب انبار
 انتخاب شکل آب انبار بستگي به سطح ناهمواري منطقه دارد. از لحاظ اقتصادي 
به کارگیري یکسان  مناسب ترین شکل آب انبار، شکلي است که در شرایط مساوي 
مصالح ظرفیت بیش تري داشته باشد. بر این اساس آب انبارهاي دایره اي و مربعي شکل 
بیش ترین گنجایش را دارند و آب انبار مستطیل  شکل کم ترین ظرفیت را دارد. در 
صورتي که سقف آب انبار تاق زده شود، مستطیلي مناسب ترین نوع است. از لحاظ 
نگهداري آب با کیفیت مناسب نوع سنتي که با آجر تاق زده   مي شود، بهترین نوع 

به شمار می رود )شکل 4(.  
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شکل 4- نمایي از آب انبار غرب دریاچه هامون

اصول ساخت آب انبار

صاف كردن محل احداث آب انبار. 1

محل احداث آب انبار باید صاف و بدون ناهمواري باشد. خاک سست محل احداث 
آب انبار باید کاماًل برداشته شود تا به زمین سفت برسد. ریشه درختان باید به صورت 
عمقي برداشته شود؛ زیرا ممکن است به مرور زمان چنین ریشه هایي رشد کند و باعث 

آسیب به این مخازن شود )شکل 5(.

 
شکل 5- نمایي از آب انبار در مناطق خشك
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اصالح ورودي آب انبار. 2

فضاي ورودي آب انبار باید تمیز و عاري از خاک سطحي باشد؛ زیرا وجود چنین 
خاکي سبب ورود آن ها به داخل آب انبار شده و باعث پر شدن سریع آن مي شود.          

نصب لوله در ورودي آب انبار. 3

براي جلوگیري از تخریب آب انبار در هنگام ورود رواناب به داخل آن و ورود آب زالل 
نیاز است در ورودي آن لوله پالستیکي گذاشته شود. اندازه سطح مقطع لوله طوري 
زمان پیش بیني  شده باشد. معموالً  رواناب در مدت  انتقال  به  قادر  انتخاب شود که 
از لوله هاي 62 و 90 میلي متر )2 تا 3  اینچ( استفاده مي شود.  براي چنین مواردي 
طول لوله به اندازه اي انتخاب شود که حداقل 20 سانتي متر از دیواره به سمت داخل 
آب انبار اضافي باشد. همچنین حداقل طول لوله در جلوي دیواره بیش از 1 متر باشد. 
براي جلوگیري از شکستن لوله یا ازبین رفتن آن به وسیله آفتاب، روي لوله با مالت 
پوشانده شود. عالوه بر آن به منظور جلوگیري از ورود خار و خاشاک، در ورودي این 

لوله تور سیمي قرار گیرد. شکل 6 نمونه اي از ورودي آب انبار سنتي را نشان مي دهد.

شکل 6- نمایي از دریچه ورودي آب انبار سنتي غرب دریاچه هامون
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رعایت موارد فني در ساخت آب انبار . 4

برای ساخت آب انبار باید مخازن در داخل زمین ساخته شوند تا از فشارهای وارده بر 
بدنه کاسته شود. در ساخت آب انبار به خصوص در عملیات عایق بندی مخزن دقت الزم 
صورت گیرد تا از نشت آب جلوگیری شود. دیوارهاي مخازن باید به گونه ای طراحی 

شود که قادر باشد در برابر فشار خاک و آب موجود در خاک مقاومت کند.

قراردادن درپوش بر روي آب انبار . 5

از ورود گرد و خاک، پالستیك و سایر آالینده ها و همچنین  به منظور جلوگیري 
جلوگیري از تبخیر در صورتي که سقف مخزن تاق زده نباشد، روي آن با استفاده از 

ادوات مناسب پوشیده می شود. 

قرار دادن لوله خروجي به همراه شیر در پایین آب انبار. 6

با توجه به اینکه آب انبار در محیط شیب دار احداث مي شود، لوله اي به سطح مقطع 
1 تا 2 اینچ به همراه شیر کنترل در پایین دست آن به منظور تخلیه آب قرار گیرد. 
ثقلي به صورت  آب  تخلیه  امکان  که  گرفته می شود  نظر  در  اندازه اي  به  لوله   طول 

 باشد )شکل 7(.   
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شکل 7-  نمایي از محل قرارگرفتن آبشخور و لوله انتقال آب

احداث محل شرب دام
به منظور استفاده از آب ذخیره شده براي شرب دام ها نیاز به آبشخور در پایین دست 
است. آب ذخیره شده در آب انبار به وسیله لوله از مخزن به محل آبشخور انتقال 

داده مي شود )شکل 8(.

 

شکل 8-  نمونه اي از آبشخور دام در جوار آب انبار غرب دریاچه هامون
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خالصه مطالب و نتیجه گیري
آب منشأ حیات موجودات زنده است و وجود آن براي ادامه حیات ضروري است. 
مقدار آن در جهان محدود است و براي تمام ساکنان آن یکسان در دسترس نیست. 
ساکنان مناطق خشك جهان به دلیل کمبود بارندگي و باال بودن تلفات آب همواره با 
محدودیت بیش تري روبه رو هستند و این بحران با افزایش جمعیت آنان در آینده بیش تر 
خواهد شد. بنابراین ساکنان این مناطق باید با چنین معضلي سازگاري پیدا کنند و با 
به کارگیري راه هاي مناسب اقدام به تأمین آب مورد نیاز خود کنند. یکي از خصوصیات 
آب وهوایي مناطق خشك شدت بارندگي زیاد در کوتاه مدت است که بخش زیادي از 
آن استفاده نمی شود و به صورت هرزآب هدر مي رود و در برخي مواقع باعث ایجاد 
خسارت به ساکنان آن نیز مي شود. استفاده از این هرزآب ها، به روش هاي مختلفي 
از آن  استفاده  و  ایجاد مخازن ذخیره آب )آب انبار(  از آن ها  امکان پذیر است. یکي 
در مواقع ضروری است. ساخت آب انبار آسان است و تأثیرات اقتصادي - اجتماعي و 

زیست محیطي زیادي در مناطق خشك دارد.    
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